
„GT86“



Dizainas Paveldas

„GT86“
Naująjį „GT86“ sukūrė tikrų entuziastų 
komanda, kurie siekė tik vieno: dovanoti tikrą 
vairavimo džiaugsmą.

„Sukurtas aistros (ne komisijos).“

Vairavimas Galia
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Išvaizda, kuri 
uždega...
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Dizainas
Iššaukiantį, aerodinamišką naujojo „GT86“ stilių 
pabrėžia išskirtinis „86“ logotipas – neatsiejama 
automobilio DNR dalis. Vizualiai jis panašus į 
keturias slystančias padangas, kurių išdėstymas 
primena skaičių „86“, taip pat vaizduoja 
priešpriešinio variklio stūmoklių 86 mm 
skersmenį ir eigą. Skaičių „86“ iš šonų rėmina 
stūmokliai, ir toks logotipas yra pavaizduotas ant 
priekinių sparnų, ant vairo ir automobilio gale. 
Nenuostabu, kad išmetimo vamzdžių vidinis 
skersmuo irgi lygiai 86 mm.

Taip pat dominuoja „Toyota“ „T“ rašto dizainas. 
Jis ir ant priekinių grotelių, ir ant anglies spalvos 
prietaisų skydelio, spidometro, sūkių matuoklio, 
grindų kilimėlių – netgi ant atskirai užsakomų 
„Alcantara®“ apmušalų.

Ar pažvelgtume į 17 colių lengvojo lydinio 
ratlankius, ar į galinį aptaką, ar į du chromuotus 
išmetimo vamzdžius, kompaktiškiausio pasaulyje 
sportinio kupė išvaizda tokia pat galinga kaip ir jo 
techninės savybės.
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Vairavimas
Naujasis „GT86“ sukonstruotas vienam tikslui 
– teikti gryną vairavimo malonumą.

Galios agregatai išdėstyti kiek įmanoma 
žemiau, o pats variklis patrauktas kiek 
įmanoma atgal, taigi automobilio svorio 
centras yra žemai, o svoris paskirstytas 
optimaliai. Dėl to jo valdymas dinamiškesnis 
ir vairavimo įspūdžiai dar stipresni.
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„Esant žemam svorio centrui 
vairuotojas gali justi ypatingą 
ryšį su keliu.“
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„Įžiebkite vairavimo aistrą iš naujo.“
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Galia
Lengvas „GT86“ korpusas, priekyje 
sumontuotas 200 DIN AG 2,0 litrų „Boxer“ 
variklis su „Toyota“ D-4S technologija 
(tiesioginio įpurškimo keturtaktis variklis) 
užtikrina didelę galią ir gerą sukimo 
momentą.

Žemas svorio centras. Turėdamas ypač žemą 460 mm svorio centrą, 
„GT86“ teikia neapsakomą vairavimo malonumą.

A/T = automatinė transmisija M/T = mechaninė transmisija * Vidutiniai rodikliai.

2,0
litrų D-4S „Boxer“ 6 
M/T

Variklis

2,0
litrų D-4S „Boxer“ 6 
A/T

7,6
sek. 0–100 km/val.

Greitėjimas

8,2
sek. 0–100 km/val.

200
DIN AG

161
pirminių AG vienai 
tonai

Galia

200
DIN AG

158
pirminių AG vienai 
tonai

205
Nm, esant 6600 aps./
min.

Sukimo momentas

205
Nm, esant 6600 aps./
min.

7,8
litro 100 km*

Degalų sąnaudos

7,1
litro 100 km*
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Sauga
Siekiant, kad važiuoti naujuoju „GT86“ būtų 
dar ramiau, jis yra aprūpintas įvairiomis saugos 
priemonėmis: 7 SRS oro saugos pagalvėmis 
(įskaitant pagalvę vairuotojo keliams), kaklo 
traumų tikimybę mažinančiomis sėdynėmis 
(WIL), traukos kontrolės sistema (TRC) ir 
stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su 
elektronine stabdymo jėgos paskirstymo 
sistema (EBD).

Be to, „GT86“ turi automobilio stabilumo 
kontrolės sistemą (VSC) su „Normal“ ir „Sport“ 
režimais (atsižvelgiant į tai, koks Jūsų vairavimo 
stilius), o A/T variantas turi „Snow“ režimą, 
kuris padidina pavarų persijungimo jautrumą ir 
leidžia staigiau valdyti akceleraciją ant sniego 
ar kitų slidžių paviršių.

SRS oro saugos pagalvės      
„GT86“ turi 7 oro saugos 
pagalves, įskaitant pagalvę 
vairuotojo keliams.

Automobilio stabilumo kontrolės 
sistema (VSC)   
Pagal savo vairavimo stilių galite 
pasirinkti vieną iš dviejų VSC 
sistemos režimų: „Normal“ arba 
„Sport“.

Mėgaukitės saugiu 
važiavimu.
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Komfortas
Kiekviena „GT86“ detalė apgalvota 
taip, kad vairuotojas patirtų vien 
malonumą. Viduje dėmesys atkreiptinas į 
funkcionalų ir ergonomišką vairą, anglies 
spalvos apdailą ir aviacinio stiliaus 
jungiklius. Sportinės sėdynės itin gerai 
prilaiko iš šonų, kai kūnas posūkiuose 
yra veikiamas išcentrinių jėgų, netgi 
yra minkštos atramos keliams, kai 
vairuojama itin įsijautus.

Pavaizduotas modelis su juodu interjeru ir papildomai 
užsakomomis „Alcantara“ odinėmis sėdynėmis.

12



„Dizainas, kuriame juntama ir aistra, ir 
dėmesys detalėms.“
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„Koncepcija nuo pat pradžių buvo 
tokia, kad vairuotoją reikia vėl sodinti į 
vairuotojo sėdynę.“

Pavaizduotas modelis su raudonu interjeru ir papildomai 
užsakomomis „Alcantara“ odinėmis sėdynėmis.
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Valdymas
Viskas pritaikyta vairuotojo patogumui, tad 
visus valdiklius lengva pasiekti, taip pat yra 
„Toyota Touch“, pastovaus greičio palaikymo 
sistema ir dviejų zonų automatinis oro 
kondicionierius. Vairas – mažiausias iš visų 
„Toyota“ modelių, tad jį lengva tvirtai suimti ir 
mikliai valdyti.

Lengvi aliuminio pedalai yra būtent ten, kur 
reikia, o trumpa pavarų perjungimo svirtelė 
montuojama tiesiai po ranka.

Prietaisų skydelio išdėstymas toks, kad viskas 
matosi ir įskaitoma vos užmetus žvilgsnį. 
Variklio užvedimo mygtukas yra centrinėje 
konsolėje, tad kelionę pradėsite greitai ir 
paprastai. Tiesiog paspauskite jį ir pirmyn!

1. „Toyota Touch“ yra 6,1 colio spalvotas jutiklinis ekranas su 
multimedijos galimybėmis.

2. Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius – „GT86“ turi 
automatinę dviejų zonų oro kondicionavimo sistemą, kuri palaiko 
salone malonią temperatūrą. 

3. 6 pavarų mechaninė transmisija – naujai sukurta trumpa 
perjungimo svirtis pavaras perjungia staigiai ir lygiai. Pavarų 
santykis apskaičiuotas optimaliai, atsižvelgiant ir į važiavimo 
savybes, ir į aplinkosaugą.

1.

2.

3.
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Ratai ir apdaila

17 colių 10 stipinų lengvojo 
lydinio ratlankiai
Standartinė įranga

Juoda tekstilė su raudonais 
akcentais
Standartinė įranga

Juodos spalvos „Alcantara®“ 
ir oda
Papildomai pasirenkama įranga

Juodos ir raudonos spalvos 
„Alcantara®“ ir oda
 Papildomai pasirenkama įranga
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Spalvos

37J „Satin White“*

D4S „Crystal Black“*

H8R „Fusion Orange“*

D6S „Sterling Silver“*

E8H „Galaxy Blue“*

61K „Dark Grey“*

C7P „Lightning Red“

* Metalo blizgesio dažai.
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Aksesuarai

Norėdami gauti išsamios informacijos apie visą aksesuarų asortimentą, kreipkitės į „Toyota“ atstovybę.

Juodos arba sidabro spalvos šoninės juostelės išryškina 
dailius Jūsų automobilio kontūrus. 
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Juodos ar sidabrinio spalvos stogo juostos suteiks Jūsų 
automobiliui dar daugiau išskirtinumo.
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Aksesuarai

Norėdami gauti išsamios informacijos apie visą aksesuarų asortimentą, kreipkitės į „Toyota“ atstovybę.

1. Galinio buferio apsauginė plėvelė – nematoma, bet 
gera apsauga nuo įbrėžimų. 

2. Anglies spalvos veidrodėlių gaubteliai dar labiau 
pabrėžia sportinį individualumą.

3. Durelių rankenėlių apsauginė plėvelė – nematoma 
dažų apsauga nuo atsitiktinių įbrėžimų.

4. Pagalbinė važiavimo atbuline eiga sistema turi 
ultragarso jutiklius ir garsinį perspėjimo signalą, tad 
pastatyti automobilį kur kas lengviau.

5. Priekiniai ir galiniai purvasaugiai padeda valdyti 
purvo ir vandens srautus.

6. „JBL premium sound“ sistema su 440 vatų DSP 
stiprintuvu ir 9 garsiakalbiais suteikia puikų garsą.

3.1. 5.

4. 6.2.
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7. „Toyota Touch & Go“ navigacijos sistema – tai 
patobulintas „GT86“ „Touch“ garso sistemos variantas. 
Dabar tai yra visiškai integruotas multimedijos centras 
su visos Europos kelių informacija ir įvairiomis kelionės 
funkcijomis. Jame yra visos Europos ir Rusijos žemėlapiai, 
o navigacijos instrukcijos gali būti pateikiamos 14 kalbų.

— Intuityvūs jutiklinio ekrano navigacijos valdikliai.
— Greitas žemėlapių bei meniu vartymas ir žemėlapių 

didinimas.
— Pagalba pasirenkant važiavimo trajektoriją, greičio 

apribojimai ir perspėjimai apie kameras*.
— Lankytinų vietų ir mėgstamų vietų duomenų bazės.
— Internetinė lankytinų vietų „Google“ paieška.
— Specialios kelionės programėlės, kurias galima parsisiųsti iš 

my.toyota.eu.*Kur leidžia vietos įstatymai.

7.6.

6.
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Specifi kacijos
APLINKOSAUGA 2,0 l D-4S „Boxer“

6 A/T
2,0 l D-4S „Boxer“
6 M/T

Degalų sąnaudos (galiojančios nuostatos)

Vidutinės (l/100 km) 7,1 7,8

Mieste (l/100 km) 9,6 10,4

Užmiestyje (l/100 km) 5,7 6,4

Anglies dioksido emisija, CO2 (galiojančios nuostatos)

Vidutinė (g/km) 164 181

Mieste (g/km) 223 240

Užmiestyje (g/km) 131 148

Išmetamosios dujos (ES Direktyva EB 715/2007, su pakeitimais pagal EB 566/2011J)

„Euro“ klasė „Euro 5J“ „Euro 5J“

Anglies monoksidas, CO (mg/km) 286,2 236

Angliavandeniliai, THC (mg/km) 51,4 38,5

Angliavandeniliai, NMHC (mg/km) 42,8 31,5

Azoto oksidai, NOx (mg/km) 12,0 16,4

Angliavandeniliai (THC) ir azoto oksidai (NOx) 
(mg/km) – –

Kietosios dalelės, PM (mg/km) 0,52 0,41

Triukšmas važiuojant pro šalį (galiojančios nuostatos)

dB(A) 73,4 72,5

VARIKLIS 2,0 l D-4S „Boxer“
6 A/T     6 M/T

Variklio kodas FA20

Cilindrų skaičius 4, horizontaliai priešpriešiniai

Vožtuvų mechanizmas 16 vožtuvų DOHC

Degalų įpurškimo sistema D-4S tiesioginis įpurškimas

Darbinis tūris (cm3) 1998

Skersmuo x eiga (mm x mm) 86 x 86

Kompresijos laipsnis 12,5 : 1

Maksimali galia (DIN AG) 200

Maksimali galia (kW/aps./min.) 147/7000

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 205/6400–6600

GALIA 2,0 l D-4S „Boxer“
6 A/T

2,0 l D-4S „Boxer“
6 M/T

Maksimalus greitis (km/h) 210 226

Įsibėgėjimas 0–100 (km/h) 8,2 7,6

Pasipriešinimo koefi cientas 0,27 0,27

STABDŽIAI

Priekyje Aušinamieji diskai

Gale Aušinamieji diskai

PAKABA

Priekyje „MacPherson“ statramstis

Gale Dvigubas trikampis balansyras

Degalų sąnaudos, CO2 kiekiai ir triukšmo rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant 
bazinį serijinį automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai. Jei 
norėtumėte gauti daugiau informacijos arba įsigyti serijinį automobilį, prašome susisiekti su „Toyota 
Motor Europe NV/SA“. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO2 kiekiai gali skirtis nuo išmatuotųjų. 
Automobilio degalų sąnaudas ir išmetamo CO2 kiekį gali lemti vairavimo stilius ir kiti veiksniai 
(pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, montuojama įranga, apkrova, keleivių 
skaičius ir pan.).
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MATMENYS IR SVORIS 2,0 l D-4S „Boxer“
6 A/T

2,0 l D-4S „Boxer“
6 M/T

Išoriniai matmenys

Ilgis (mm) 4240 4240

Plotis (mm) 1775 1775

Aukštis (mm) 1285* 1285*

Priekinė tarpvėžė (mm) 1520 1520

Galinė tarpvėžė (mm) 1540 1540

Priekinė užlaida (mm) 845 845

Galinė užlaida (mm) 825 825

Tarpuratis (mm) 2570 2570

Apsisukimo spindulys (padangų) (m) 5,4 5,4

Vidiniai matmenys

Ilgis (mm) 1615 1615

Plotis (mm) 1490 1490

Aukštis (mm) 1060 1060

Bagažo skyrius

VDA bagažinės talpa iki uždangalo, kai galinė 
sėdynė pakelta (l) 243 243

Svoris

Bendrasis automobilio svoris (kg) 1700 1670

Parengto automobilio svoris (kg) 1253 –1298 1230 –1275

PADANGOS IR RATAI

17 colių 10 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai  l 

Padangų remonto komplektas  l 

12
85

 m
m

1520 mm

1775 mm

2570 mm

4240 mm

845 mm

1540 mm

1775 mm

825 mm

A/T = automatinė transmisija M/T = mechaninė transmisija

l = Standartinė įranga ¡ = Papildomai pasirenkama įranga − = Nekomplektuojama

*1425 mm su antena
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Įranga
IŠORĖ 

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/45R17 padangomis  l 

Kėbulo spalvos, elektra valdomi, nulenkiami ir šildomi durelių veidrodėliai  l 

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės  l 

LED dieniniai žibintai  l 

LED galiniai kombinuotieji žibintai  l 

Priekiniai rūko žibintai  l 

Didelio intensyvumo (HID) priekiniai žibintai ir jų valytuvai  l 

Du išmetimo vamzdžiai su chromuotais antgaliais  l 

Galinis aptakas  l 

„Aero“ paketas: apatiniai aptakai priekyje ir gale, šoniniai aptakai ir didelis galinis 
aptakas  ¡ 

MULTIMEDIJA IR INFORMACIJA 

Radijas / CD grotuvas su 6 garsiakalbiais, atpažįstantis MP3 ir WMA formatus  l 

„Aux-in“ lizdas ir USB jungtis „iPod“ ir MP3 grotuvams  l 

„Toyota Touch“: l  

6,1 colio jutiklinis ekranas; visiškas „iPod“ ir MP3 grotuvo valdymas per jutiklinį 
ekraną;  „Bluetooth®“ ryšys skambučiams su laisvųjų rankų įranga ir muzikos 
transliacijoms

„Toyota Touch & Go“:  ¡ 

navigacijos sistema su visos Europos žemėlapiais, eismo informacija, 
greičio apribojimais ir įspėjimais dėl greičio fi ksavimo kamerų; patobulintos 
„Bluetooth®“ galimybės; patobulinta USB jungtis; įvairios programėlės

Daugiafunkcis informacinis ekranas: ridos skaitiklis, kelionės matuoklis, lauko 
temperatūra, degalų sąnaudos, sūkių indikatoriaus nustatymai  l 

Pavaros padėties ekranėlis ir indikatorius  l 

SĖDYNĖS 

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė  l 

Tekstiliniai apmušalai  l 

„Alcantara“ su iš dalies odinėmis sėdynėmis ir šildomomis priekinėmis sėdynėmis  ¡ 

Visiškai nulenkiamos galinės sėdynės l

DĖTUVĖS

Centrinė daiktadėžė su nuimamu puodelio laikikliu  l 

Butelio laikiklis prie durelių  l 

Kišenė keleivio sėdynės atloše  l 

KOMFORTAS 

Dviejų zonų automatinė oro kondicionavimo sistema  l 

Elektrinis vairo stiprintuvas  l 

Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas  l 

Odinis vairas ir odinė pavarų perjungimo svirtelės apdaila  l 

Odinė rankinio stabdžio rankenos apdaila  l 

Pavarų perjungimo rankenėlė (su A/T)  l 

Prieblandos jutiklis  l 

Pastovaus greičio palaikymo sistema  l 

„Smart Entry & Start“ sistema  l 

Priekiniai elektra valdomi langai  l 

Aliuminio pedalai ir atrama kojoms  l 

Tekstiliniai grindų kilimėliai  l 
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APSAUGOS ĮRANGA 

Imobilizatorius  l 

Nuotolinis durelių užraktas  l 

Pavaizduotas modelis yra su papildomai pasirenkamu „Aero“ paketu. l = Standartinė įranga   ¡  = Papildomai pasirenkama įranga

SAUGOS ĮRANGA 

Aktyvioji sauga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo jėgos paskirstymo 
sistema (EBD) ir pagalbine stabdymo sistema (BA)  l 

Automobilio stabilumo kontrolės (VSC) ir traukos kontrolės (TRC) sistemos  l 

Riboto slydimo diferencialas (LSD)  l 

Pasyvioji sauga

Priekinės SRS oro saugos pagalvės: vairuotojo ir priekinio keleivio  l 

SRS šoninės oro saugos pagalvės: vairuotojo ir priekinio keleivio  l 

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės  l 

SRS oro saugos pagalvė vairuotojo keliams  l 

Įspėjamoji saugos diržų sistema: vairuotojo ir priekinio keleivio  l 

Priekiniai saugos diržai: tritaškiai ELR su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais  l 
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Žodynėlis
Sužinokite daugiau apie „GT86“ technologiją.

Priekyje sumontuotas lengvas 2,0 litrų „Boxer“ 
variklis sukurtas pagal „Toyota“ D-4S technologiją. 
Jame suderintas tiesioginis įpurškimas ir įpurškimas 
į kolektorių, taip išgaunant daugiau galios, geresnį 
sukimo momentą bei degalų našumą ir kartu sumažinant 
išmetamo CO2 kiekį.

Vietoje tradicinio rakto išmani įlipimo ir užvedimo 
sistema naudoja siųstuvą, kuris suteikia Jums galimybę 
atrakinti dureles patraukiant rankenėlę ir vėl jas užrakinti 
paspaudus mygtuką. Norėdami užvesti arba užgesinti 
variklį, tiesiog paspauskite „Start/Stop“ (užvedimo / 
užgesinimo) mygtuką. Jums tereikia nešiotis išmanųjį 
raktelį savo kišenėje arba rankinėje.

Prieblandos jutiklis kontroliuoja apšvietimo lygį ir 
automatiškai įjungia priekinius žibintus, kai matomumas 
prastas.

Su ABS ratai apsaugomi nuo užsiblokavimo stabdymo 
metu. EBD ją papildo optimizuodama stabdymo jėgos 
paskirstymą tarp ratų, siekiant išlaikyti pusiausvyrą esant 
skirtingoms apkrovoms. Abi sistemos padeda suvaldyti 
automobilį stipriai stabdant.

HID priekiniai žibintai eikvoja mažiau energijos ir yra 
daugiau nei du kartus ryškesni nei įprastinės halogeninės 
lempos. Dėl to važiuoti naktį yra kur kas saugiau, ypač 
prastu oru. Šių išskirtinių žibintų šviesos pluošto aukštis 
reguliuojamas automatiškai, kad šviesa neakintų 
vairuotojų.

Jei stabdote avariniu atveju, BA tai atpažins ir padidins 
stabdžių spaudimą. Taip išnaudojamos visos ABS 
galimybės.

2,0 l D-4S „Boxer“ variklis „Smart Entry & Start“ sistema (vairuotojui, keleiviams 
ir bagažinei)

Prieblandos jutiklis

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine 
stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)

Didelio intensyvumo išlydžio (HID) priekiniai žibintai

Pagalbinė stabdymo sistema (BA)
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Smūgio į automobilio galą metu, važiuojant mažu greičiu, 
sėdynės su WIL sėdynėmis ir atrama galvai prilaiko galvą 
ir nugarą. Taip sumažinamas pavojus susižaloti kaklą.

Jei per stipriai spaudžiate greičio pedalą ir varantieji 
ratai praranda sukibimą bei pradeda prasisukti, TRC 
automatiškai sumažina variklio galią ir nustato stabdymo 
jėgą, kad trauka būtų atkurta.

Kaklo traumų tikimybę mažinančios sėdynės (WIL)

Traukos kontrolės sistema (TRC)

„Toyota Touch“
 „Toyota Touch“ yra 6,1 colio spalvotas jutiklinis ekranas 
su multimedijos galimybėmis.  
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„GT86“ suprojektuotas ir sukonstruotas taip, kad jo 
techninės priežiūros išlaidos būtų kuo mažesnės. Dabar 
mažiau detalių, kurioms būtina priežiūra, o tos, kurioms 
jos reikia, yra patvaresnės, tad remontuoti jas tenka 
rečiau. Palengvinant darbą, visos „GT86“ dalys lengvai 
pasiekiamos. Šiuos pranašumus papildo nebrangios 
originalios „Toyota“ atsarginės dalys, kurios garantuoja 
nedideles „GT86“ techninės priežiūros sąnaudas.

Sumanus dizainas
„Toyota“ atstovybės darbuotojas mielai padės ir patars 
Jums visais techninės priežiūros klausimais.

Atsižvelgiant į vairavimo stilių ir sąlygas, „GT86“ reikia 
nuodugniai patikrinti kartą per dvejus metus arba kas 
30 000 km (atsižvelgiant į tai, kuri sąlyga įsigalioja 
anksčiau). Tarpinė automobilio būklės ir saugos patikra 
atliktina kas metus arba kas 15 000 km (atsižvelgiant į 
tai, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau).

Kokybiškos „Toyota“ paslaugos
3 metų automobilio garantija apima visus defektus, 
atsiradusius dėl gamybos ar surinkimo trūkumų. Ji galioja 
3 metus arba 100 000 km (atsižvelgiant į tai, kuri sąlyga 
įsigalioja anksčiau) be ridos apribojimų pirmaisiais metais.

Jei automobilis nebevažiuoja dėl garantinio gedimo, 
apmokamos ir automobilio transportavimo iki artimiausio 
įgaliotojo „Toyota“ remonto centro išlaidos. Smulkesnę 
informaciją rasite savo „Toyota Eurocare“ buklete.

3 metų dažymo garantija taikoma paviršiaus rūdims ir dažų 
defektams, atsiradusiems ant bet kurios dažytos kėbulo 
vietos dėl nekokybiškų medžiagų (be ridos apribojimų).

12 metų garantija nuo kiauryminės korozijos taikoma 
kėbulo kiaurymėms (iš vidaus į išorę), atsiradusioms dėl 
korozijos, kurios priežastis – nekokybiškos medžiagos ar 
gamybos brokas. Garantija galioja be ridos apribojimų.

Visapusiška garantija

„GT86“ savininkai mėgaujasi ramybe, kurią 
užtikrina „Toyota“, visame pasaulyje garsėjanti 
kokybe ir sąžiningumu.

Visapusiška  
techninės  
būklės ir saugos  
patikra 3garantija

metųSuprojektuotas   
taip, kad reikėtų   
kuo mažiau  
priežiūros
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„GT86“ sukurtas siekiant kuo labiau sumažinti remonto 
išlaidas, jeigu įvyktų avarija. Buferiuose sumontuoti 
smūgio energiją sugeriantys elementai, brangios detalės 
išdėstytos kuo toliau nuo dažniausiai apgadinamų 
automobilio vietų, labiausiai pažeidžiamos kėbulo dalys 
yra prisukamos varžtais, o ne privirinamos. Todėl avarijos 
metu padaroma žala yra nedidelė, o apgadintas detales 
lengva nuimti, pakeisti ar suremontuoti. Taigi darbo 
sąnaudos ir su detalėmis susijusios išlaidos yra gerokai 
mažesnės.

Originalios „Toyota“ detalės
Kad vairuodami galėtumėte mėgautis ramybe, mes 
trejus metus teikiame „Toyota Eurocare“ pagalbos kelyje 
paslaugas ne mažiau nei 40 Europos šalių. Jei patirsite 
sunkumų su savo „GT86“, „Toyota Eurocare“ pasiūlys 
keletą galimybių, kaip juos išspręsti.

Programa „Toyota Eurocare“
„Toyota“ aksesuarai suprojektuoti ir pagaminti taip pat 
rūpestingai, kokybiškai ir kruopščiai, kaip ir „Toyota“ 
automobiliai. Specialiai pritaikyti Jūsų automobiliui, 
jie puikiai dera ir atskleidžia individualų stilių, taip pat 
užtikrina dar didesnį patogumą ir praktiškumą. Aksesuarai 
išbandyti sudėtingiausiomis sąlygomis, todėl galite 
visiškai pasikliauti jų patikimumu ir patvarumu. Apie tai 
byloja visiems originaliems „Toyota“ aksesuarams taikoma 
3 metų garantija, įsigyjant juos kartu su automobiliu*.

„Toyota“ aksesuarai

* Daugiau informacijos apie garantiją teiraukitės vietinėje 
„Toyota“ atstovybėje.

3garantija  
aksesuarams3pagalba  

kelyje

metų metų* Nedidelės  
atsarginių  
detalių ir  darbų  
kainos

29



„GT86“
Kuriant automobilį buvo siekiama atiduoti 
pagarbą nemirtingam dizainui ir taip 
išsaugoti „Toyota“ sportinio paveldo dvasią, 
įkūnytą legendiniame „2000 GT“ modelyje. 
„GT86“ sukurtas taip, kad uždegtų tikrų 
vairavimo entuziastų širdis.

Naujasis „Toyota GT86“. Nauja legendinių 
„Toyota“ sportinių automobilių karta.

Bendrovei „Toyota“ kokybė yra 
gyvenimo būdas. Nėra nieko, ko 
nebūtų galima padaryti geriau.
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toyota.lt

Norėdami išbandyti naująjį „GT86“ arba gauti išsamesnės 
informacijos, kreipkitės į artimiausią atstovybę arba 
apsilankykite mūsų svetainėje

Nukreipkite savo išmanųjį telefoną arba 
internetinę vaizdo kamerą į paveikslėlį ir 
sužinokite daugiau apie „GT86“.

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Informacija apie specifi kacijas ir įrangą šioje brošiūroje pateikiama atsižvelgiant į vietos 
sąlygas ir reikalavimus, todėl specifi kacijos ir įranga gali šiek tiek skirtis, atsižvelgiant į tai, kokie modeliai platinami Jūsų regione. Daugiau informacijos apie specifi kacijas ir įrangą 
teiraukitės vietinėje „Toyota“ atstovybėje. • Automobilio kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo lankstinuko nuotraukose matomų spalvų. • Šioje brošiūroje esančių „QR Codes®“ 
įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. „Toyota“ neprisiims atsakomybės, jei Jūsų įrenginys nesugebės nuskaityti „QR Codes®“ kodų. • „Toyota Motor Europe“ pasilieka teisę 
keisti bet kokią šiame leidinyje pateiktą informaciją apie įrangą ir specifi kacijas be išankstinio įspėjimo. • © 2012 „Toyota Motor Europe“ NV/SA (TME). • Draudžiama kaip nors platinti šį 
leidinį arba jo dalį be išankstinio raštiško „Toyota Motor Europe“ sutikimo.
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